Referat af møde i Ældrerådet d. 14.-12.-2016
Mødeforum

Ældrerådet

Sted

Kildemarkscentret, Kildemarksvej 124, 4700 Næstved

Dato

Onsdag den 14.
Tidsrum
10.00 – ca. 12.30
december 2016
Connie Jensen, Bjørn Bjerking, Tove Scheel, Lotte Petersen, Jytte Buhl, Kirsten Madsen og
Solveig Larsen.

Deltagere

Fraværende

Lars Christensen og Kurt Nielsen

Mødeleder

Connie Jensen

Referent

Uffe Tvede Hansen

Tekst

Beslutning m.v.

1.

Godkendelse af mødets dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

2.

Godkendelse af referat fra Ældrerådets møde den 16. november 2016

Referatet blev godkendt.

3.

Opfølgning på mødet med Omsorgsudvalget
Eventuelle bemærkninger i forbindelse
med det afholdte møde mellem Omsorgsudvalget og hele Ældrerådet d. 13. -12.2016.
Se også bilag med Omsorgsudvalgets
behandling af Værdighedsmilliard 2017.

Det var den almindelige opfattelse, at
det havde været et godt møde.
Den nye struktur i Næstved Kommune
vil kun i lille omfang få indflydelse på
ældreområdet.
På Ældrerådets møde i januar 2017 vil
det primære emne være kommunens
brug af de tildelte midler i forhold til
”værdighedsmilliarden” 2017, idet Ældrerådet vil kunne få indflydelse på,
hvorledes dette skal ske, hvis rådet
snarest muligt derefter fremsender
forslag til Omsorgsudvalget.
Ældrerådsmødet d. 11. januar starter
derfor allerede kl. 09.30, så man kan
være sikker på at nå gennem dette.
Det ellers foreslåede emne med IT og
brug af ældrerådsmedlemmernes bærbare computere udsættes til ældrerådsmødet i februar.

4.

Formandsmødet d. 11. januar 2017
Drøftelse af emner, som Ældrerådet ønsker taget op på formandsmødet denne
dag – evt. med baggrund i drøftelserne
på dialogmødet med Omsorgsudvalget d.
13. december.

Da dette formandsmøde ligger i umiddelbar forlængelse af ældrerådsmødet,
vil resultatet af Ældrerådets drøftelser
omkring ”værdighedsmilliard-midlerne” blive forelagt mundtligt her. Der
vil dog også blive fremsendt en skriftlig redegørelse for Ældrerådets forslag

Side 1 af 4

Eventuel
aktør

til Omsorgsudvalget.
Derudover vil et emne til drøftelse på
dette formandsmøde være, hvordan
det går med ”kostprojektet”, hvor Ældrerådet jo har valgt tre medlemmer
til at deltage i dette arbejde.
5.

Evaluering af Ældrerådets offentlige
møde d. 17. november 2016
Evaluering af mødet vedr.:
- Afvikling af mødets indhold
- Antal tilmeldte
- Lokalet
- Underholdningen
- Mødets værdi for Ældrerådets
virke i almindelighed
- Evt. andet

Det var et udmærket møde med stort
fremmøde.
Der blev givet en fyldestgørende information om Ældrerådets virke og opgaver.
På det underholdningsmæssige plan
var der dog enighed om, at musikken
kunne have været bedre, og at man
nok skal ofre lidt mere på dette, hvis
man fremover skal have underholdning tilknyttet offentlige arrangementer.
Det kan dog i det hele taget diskuteres, om det er Ældrerådets opgave at
levere underholdning ved offentlige
temamøder.

6.

Valget i 2017
Er der siden sidste ældrerådsmøde nyt
omkring det kommende valg, herunder
Ældrerådets ønske om afholdelse af et
egentligt valg sammen med kommunalvalget, og om hvorvidt der er personer,
som eventuelt kunne tænkes at stille op
til valget – evt. også med baggrund i det
offentlige møde d. 17. november?

I forbindelse med – og efter – temamødet d. 17. november er det opfattelsen hos flere ældrerådsmedlemmer,
at der vil være en del personer, som
vil være interesserede i at stille op til
det kommende valg til nyt ældreråd.
Det er i øvrigt tanken, at Ældrerådet i
samarbejde med lokalråd rundt omkring i kommunen skal deltage i lokale
arrangementer for derigennem dels at
skærpe interessen for Ældrerådets arbejde, dels at motivere flere til at stille
op som kandidater til det nye ældreråd.

7.

Tilsynsrapporter
Ældrerådet har siden sidste møde modtaget tilsynsrapport vedr. Birkebjergcentret.
Kort gennemgang af denne (Kirsten er
Ældrerådets repræsentant på stedet,
Kurt er suppleant).

Der var umiddelbart ingen bemærkninger til den modtagne tilsynsrapport.

8.

Studietur til foråret
Eventuelt nyt omkring dette - med baggrund i drøftelserne om dette på sidste
ældrerådsmøde – herunder eventuelle tilkendegivelser om, hvornår man bedst
kan.

I forhold til overvejelserne på sidste
ældrerådsmøde om tidspunkt for studieturen besluttedes det at ændre dette til d. 2.-3. maj 2017.
Bjørn arbejder videre med sagen –
herunder eventuelt også om inddragelse af kommende ”demenslandsby” i
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Odense, hvor man eventuelt tillige
kunne følge op på dette i forbindelse
med et offentligt temamøde om boligforhold for ældre (som blev udskudt
fra efteråret 2016 til foråret 2017).
9.

10.

11.

Hørt fra 60+ borgere?
Har ældrerådsmedlemmer erfaret noget
blandt og vedr. borgerne i Ældrerådets
målgruppe, som man ønsker at orientere
rådet om – og som evt. kunne give anledning til nærmere interesse fra Ældrerådets side?

Ældrerådets aktuelle økonomi
Orientering ved Lotte

Connie har fået henvendelse fra en
borger vedrørende et boligområde i
Glumsø, som er forbundet via et stisystem. På stierne er anlagt diverse
bump til hindring af knallertkørsel.
Dette giver dog store problemer for
det stigende antal ældre og handicappede, som anvender eldrevne kørestole til udendørs brug.
Den pågældende borger havde henvendt sig til kommunen vedr. problematikken, men havde dér fået det
svar, at kommunen ikke havde råd til
at fjerne de nævnte bump.
Connie vil overveje, om emnet skal
tages op på næste ældrerådsmøde,
hvor en henvendelse til Teknisk Udvalg kunne komme på tale – evt. i
fællesskab med Handicaprådet.
Lotte orienterede om, at der er overskud på Ældrerådets budget i 2016.
Dette kan forventeligt overføres til
2017. Connie henvender sig til kommunen om, hvorvidt dette sker automatisk, eller om der formelt skal søges derom.
Lotte gjorde i øvrigt opmærksom på,
at det ville være på sin plads, at Ældrerådet ikke skulle bede om/rykke for
udskrifter af regnskabet, men at disse
i stedet tilgik Lotte/Ældrerådet med
faste intervaller.

Kollektiv trafik m.v.
Orientering ved Bjørn om kollektiv trafik
contra flextrafik.
Se bilaget Kollektiv trafik – landflex.

Næstved Kommunes ”trafikbestilling”
hos Movia for 2018 skal indgives
senest i maj 2017.
Ældrerådet kan senest i februar 2017
komme med diverse forslag. Bjørn vil
til ældrerådsmødet i februar udarbejde
et oplæg.
Der er p.t. konstateret en række uhensigtsmæssigheder forskellige steder i kommunen i forbindelse med
brugen af landflex, regionale busruter
m.v.
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12.

Pressemeddelelse
Er der p.t. noget, der skal udmeldes til
pressen – herunder eventuelt fra det offentlige møde d. 17. november?

13.

Orientering
a. Formand.
b. Kostrådet.
c. Regionsældrerådet.
d. Danske Ældreråd.
e. Husrådene.
f. Udvalgene
1. § 79-udvalget
2. Teknik- og Byggeudvalget
3. Kultur- og Info-udvalget
4. Sundheds- og Omsorgsudvalget
g. Andre.

Intet p.t.

a)

b)
c)

d)
e)

f)
g)
14.

Eventuelt

Lars har p.g.a. sin nuværende
sygemelding meddelt, hvornår
der er husmøder i Røjleparken.
Jytte vil som Lars’ suppleant
deltage i møderne. Såfremt
Jytte ikke skulle have mulighed
for at være med til dem alle, vil
Lotte og Connie kunne træde
til.
Næste møde afholdes d. 18.
januar.
Lotte har været til møde i
november. Hovedtemaet var
adgangsforhold til lægepraksisser generelt. Der er store forskelle på dette rundt omkring,
hvor speciallæger ofte har de
vanskeligste adgangsforhold for
gangbesværede m.v.
I Næstved midtby findes også
enkelte lægepraksisser med
trapper uden elevator o.l.
Regionsældrerådet vil skrive til
Regionen og rejse spørgsmålet.
Det er meddelt, at formanden
går af ved valgperiodens udløb,
hvorefter en ny skal vælges.
Lotte har været til møde på
Kildegårdsvej i Karrebæk. Der
vil man fra næste år gå over til
at afholde 2 årlige beboermøder og 2 årlige beboerrådsmøder.
Intet.
Intet.

Connie takkede som Ældrerådets formand for det gode samarbejde i det
forløbne år og ønskede alle en god jul
og et godt nytår.

Mødets bilag:





Referat fra ældrerådsmødet d. 16. november 2016 (pkt. 2)
Omsorgsudvalgets behandling af Værdighedsmilliard 2017 (pkt. 3)
Tilsynsrapport vedr. Birkebjergcentret (pkt. 7)
Kollektiv trafik – landflex (pkt. 11)
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